
         ANEXA Nr. 1 la normele metodologice 

   
  NR. ______ din ______________ 
 

CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială 

SSttiimmaaţţii  cceettăăţţeennii,,  SSttaattuull  rroommâânn,,  îînn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  pprreevveeddeerriillee  ccoonnssttiittuuţţiioonnaallee,,  ddoorreeşşttee  ssăă  vvăă  aajjuuttee  ssăă  ddeeppăăşşiiţţii  
mmoommeenntteellee  ssppeecciiaallee  pprriinn  ccaarree  ttrreecceeţţii,,  ddvvss..  şşii  ffaammiilliiaa  ddvvss..  PPeennttrruu  aacceeaassttaa  vvăă  aaddrreessăămm  rruuggăămmiinntteeaa  ssăă  cciittiiţţii  ccuu  ffooaarrttee  mmuullttăă  
aatteennţţiiee  ffoorrmmuullaarruull  şşii  ssăă  ccoommpplleettaaţţii  ccuu  ssiinncceerriittaattee  ttooaattee  ddaatteellee  ssoolliicciittaattee,,  ccoonnffoorrmm  iinnddiiccaaţţiiiilloorr  ddee  mmaaii  jjooss..    

Cu speranţa că situaţia dvs. personală se va schimba în bine cât mai curând, vă mulţumim pentru înţelegere! 
 

  Cap.1. Acest capitol al cererii se completează de către solicitant. Dacă solicitantul este persoana îndreptaţită 
sau reprezentantul familiei, datele se vor repeta la Cap. 2. 

(z z) (l l) (a a a a)

(*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:

BI - buletin de identitate P - paşaport PST - permis de şedere temporară CIN - certificat înregistrare

CI - carte de identitate DI - document de identitate CR - carte de rezidenţă

CIP - carte de identitate provizorie PSTL - permis de şedere pe termen lung

 În nume propriu

 Ajutorului social

Cod numeric personal

Cetăţenia?
şi anume (ţara) ……………………………………………………………

Nr.

UE

Non-UERomână

Nr.

A. Subsemnatul(a):

Numele

Prenumele

Eliberat de La data de

Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană:

Judeţ

Sc.

StradaDomiciliul/Date de contact:

Bl.

Localitatea

 Alocaţiei pt. susţinerea familiei  Ajutorului pentru încălzire

Act de identitate/doveditor* (copie ataşată) Seria

Nu Da, în localitatea …………………………………… ţara……………………………….

Et. Apart. Sector

Vă rog să aprobaţi acordarea:

În calitate de reprezentant al familiei mele  În numele persoanei îndreptăţite

Reşedinţa (loc de şedere obişnuită) este în afara României?

MobilTelefon

        
PPeennttrruu        
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(z z) (l l) (a a a a)

(*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:

CN - Certificat de naștere PST - permis de şedere temporară CIN - certificat înregistrare

BI - buletin de identitate DI - document de identitate CR - carte de rezidenţă

CI - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung

CIP - carte de identitate provizorie

P - paşaport

 Energie termică  Gaze naturale

Dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi de asistenţă socială? (se vor ataşa acte doveditoare)

Drepturi în curs

 Lemne, cărbuniEnergie electrică

Nu

Da, din alte ţări

Da,din România

Ajutor Social

Grad de dizabilitate? Nu

Situaţia şcolară?

Situaţia profesională?

fără studii

Altele …………………………………………………………………………………..

Da (se vor atașa acte doveditoare)

Numele

Prenumele

UE

Non-UE

Cod numeric personal

Cetăţenia?

Română
şi anume (ţara) ……………………………………………………………

pensionarsalariat

Ţara ………………………………………………..

 Nu

Ţara ………………………………………………..

medii

În perioada anilor …………………………………

În perioada anilor …………………………………

student

 uniune consensuală

şomer

generale

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?

Ţara ………………………………………………..În perioada anilor …………………………………

Ţara ………………………………………………..

lei

 divorţat(ă)  despărţit(ă) în fapt

În perioada anilor …………………………………

Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?

Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?

independent

 Da

 văduv(ă)

Strada

Seria

 Nu

 necăsătorit(ă)

Act de identitate/doveditor* (copie atașată)

Bl.

La data de

Apart.

 Da

Eliberat de

Et.

Localitatea

Nr.

Judeţ

Starea civilă?
 căsătorit(ă)

Mobil

Domiciliul/Date de contact:

Sc.

Telefon

Alocația pentru Susținerea Familiei

Ajutorul pentru Încălzirea Locuinței (pentru sezonul rece anterior)

Nr.

elevlucrător ocazionallucrător agricol

superioare

Sector

Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană:
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Cap.3. Date despre familia persoanei îndreptaţite formată din ... persoane majore (inclusiv persoana îndreptăţită) şi .... 
copii: 
a) Date despre partenerul/partenera persoanei îndreptăţite: 

(z z) (l l) (a a a a)

 Nu

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ? lei

În perioada anilor …………………………………
 Da

Ţara ………………………………………………..În perioada anilor …………………………………

Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?

Ţara ………………………………………………..

 Da

Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?

independent elevlucrător ocazional

Situaţia şcolară?

Situaţia profesională?

fără studii

lucrător agricol

Altele …………………………………………………………………………………..

Eliberat de

generale

Română

Seria

La data de

Nr.Act de identitate/doveditor* (copie ataşată)

În perioada anilor …………………………………

În perioada anilor …………………………………

Grad de dizabilitate? Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

şi anume (ţara) ……………………………………………………………

pensionarsalariat

Ţara ………………………………………………..

 Nu

Ţara ………………………………………………..

medii

studentşomer

superioare

Numele

Prenumele

UE

Non-UE

Cod numeric personal

Cetăţenia?

b) Date privind copiii persoanei îndreptăţite: 

(*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:
CN - certificat de naștere PST - permis de şedere temporară CIN - certificat înregistrare

BI - buletin de identitate DI - document de identitate CR - carte de rezidenţă

CI - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung

CIP - carte de identitate provizorie

P - paşaport

Act de identitate/doveditor* (copie ataşată) Seria Nr.

1.
Numele

Prenumele

Cod numeric personal

Relaţia de rudenie cu 
persoana îndreptăţită?

copil natural copil adoptat copil în plasament familial

copil în tutelă copil în curatelă copil încredinţat spre adopţie

Situaţia şcolară?
preșcolar elev cls. I -VIII Școala nr………………………………..

fără studii elev cls.IX-XII Loc. ……………………………………..

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? (se vor ataşa acte doveditoare)

Nu Da, din alte ţări

Grad de dizabilitate? Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

Da,din România

Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană:
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(*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:
CN - certificat de naștere PST - permis de şedere temporară CIN - certificat înregistrare

BI - buletin de identitate DI - document de identitate CR - carte de rezidenţă

CI - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung

CIP - carte de identitate provizorie

P - paşaport

Nu Da, din alte ţări

Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană:

Grad de dizabilitate? Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? (se vor ataşa acte doveditoare)

Nu Da, din alte ţări

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? (se vor ataşa acte doveditoare)

Nu Da, din alte ţări

Situaţia şcolară?
preșcolar elev cls. I -VIII Școala nr………………………………..

fără studii elev cls.IX-XII Loc. ……………………………………..

Relaţia de rudenie cu 
persoana îndreptăţită?

copil natural copil adoptat copil în plasament familial

copil în tutelă copil în curatelă copil încredinţat spre adopţie

Cod numeric personal

Act de identitate/doveditor* (copie ataşată) Seria Nr.

Grad de dizabilitate? Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

4.
Numele

Prenumele

Situaţia şcolară?
preșcolar elev cls. I -VIII Şcoala nr………………………………..

fără studii elev cls.IX-XII Loc. ……………………………………..

Nr.

Relaţia de rudenie cu 
persoana îndreptăţită?

copil natural copil adoptat copil în plasament familial

copil în tutelă copil în curatelă copil încredinţat spre adopţie

Grad de dizabilitate? Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? (se vor ataşa acte doveditoare)

3.
Numele

Prenumele

Cod numeric personal

Act de identitate/doveditor* (copie ataşată) Seria

Situaţia şcolară?
preșcolar elev cls. I -VIII Școala nr………………………………..

fără studii elev cls.IX-XII Loc. ……………………………………..

Relaţia de rudenie cu 
persoana îndreptăţită?

copil natural copil adoptat copil în plasament familial

copil în tutelă copil în curatelă copil încredinţat spre adopţie

Da,din România

Da,din România

Da,din România

2.
Numele

Prenumele

Cod numeric personal

Act de identitate/doveditor* (copie ataşată) Seria Nr.
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c) Date despre celelalte persoane majore din familia persoanei îndreptaţite: 

(z z) (l l) (a a a a)

1. Numele

Prenumele

UE

Non-UE

Cod numeric personal

Cetăţenia?
şi anume (ţara) ……………………………………………………………

pensionarsalariat

Ţara ………………………………………………..

 Nu

Ţara ………………………………………………..

medii

studentşomer

superioare

Grad de dizabilitate? Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

Eliberat de

generale

Română

Seria

La data de

Nr.Act de identitate/doveditor* (copie ataşată)

În perioada anilor …………………………………

În perioada anilor …………………………………
 Da

Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?

independent elevlucrător ocazional

Situaţia şcolară?

Situaţia profesională?

fără studii

lucrător agricol

Altele …………………………………………………………………………………..

 Nu

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ? lei

În perioada anilor …………………………………
 Da

Ţara ………………………………………………..În perioada anilor …………………………………

Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?

Ţara ………………………………………………..

(z z) (l l) (a a a a)

2. Numele

Prenumele

UE

Non-UE

Cod numeric personal

Cetăţenia?
şi anume (ţara) ……………………………………………………………

pensionarsalariat

Ţara ………………………………………………..

 Nu

Ţara ………………………………………………..

medii

studentşomer

superioare

Grad de dizabilitate? Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

Eliberat de

generale

Română

Seria

La data de

Nr.Act de identitate/doveditor* (copie ataşată)

În perioada anilor …………………………………

În perioada anilor …………………………………
 Da

Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?

independent elevlucrător ocazional

Situaţia şcolară?

Situaţia profesională?

fără studii

lucrător agricol

Altele …………………………………………………………………………………..

 Nu

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ? lei

În perioada anilor …………………………………
 Da

Ţara ………………………………………………..În perioada anilor …………………………………

Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?

Ţara ………………………………………………..
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(z z) (l l) (a a a a)

 Nu

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ? lei

În perioada anilor …………………………………
 Da

Ţara ………………………………………………..În perioada anilor …………………………………

Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?

Ţara ………………………………………………..

 Da

Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?

independent elevlucrător ocazional

Situaţia şcolară?

Situaţia profesională?

fără studii

lucrător agricol

Altele …………………………………………………………………………………..

Eliberat de

generale

Română

Seria

La data de

Nr.Act de identitate/doveditor* (copie ataşată)

În perioada anilor …………………………………

În perioada anilor …………………………………

Grad de dizabilitate? Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

şi anume (ţara) ……………………………………………………………

pensionarsalariat

Ţara ………………………………………………..

 Nu

Ţara ………………………………………………..

medii

studentşomer

superioare

3. Numele

Prenumele

UE

Non-UE

Cod numeric personal

Cetăţenia?

(z z) (l l) (a a a a)

 Nu

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ? lei

În perioada anilor …………………………………
 Da

Ţara ………………………………………………..În perioada anilor …………………………………

Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?

Ţara ………………………………………………..

 Da

Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?

independent elevlucrător ocazional

Situaţia şcolară?

Situaţia profesională?

fără studii

lucrător agricol

Altele …………………………………………………………………………………..

Eliberat de

generale

Română

Seria

La data de

Nr.Act de identitate/doveditor* (copie ataşată)

În perioada anilor …………………………………

În perioada anilor …………………………………

Grad de dizabilitate? Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

şi anume (ţara) ……………………………………………………………

pensionarsalariat

Ţara ………………………………………………..

 Nu

Ţara ………………………………………………..

medii

studentşomer

superioare

4. Numele

Prenumele

UE

Non-UE

Cod numeric personal

Cetăţenia?
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Cap. 4. În continuare se vor completa date privind locuinţa familiei/persoanei singure îndreptăţită:  

 împreună cu altă persoană singură sau familie

 Casă cu curte

 Casă fără curte  1 cameră

 Apartament la bloc  2 camere Altele ............................................

 Locuinţă socială  3 camere Modul de dobândire al locuinţei

 Locuinţă de serviciu  4 camere

 Locuinţă de necesitate  > 4 camere

 Instituţionalizat/nu are locuinţă

Dacă are încheiată poliţă de asigurare a locuinţei?
Nu Da, la societatea ...................................................................................

Nr. poliță ...................................Valabilă de la ......................... La ...........................
Dacă poliţa acoperă riscurile obligatorii (cutremur, alunecări de teren, inundaţii)

 COMBUSTIBILI SOLIZI ŞI LICHIZI (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri) 

 ENERGIE ELECTRICĂ Denumire furnizor
  Codul client   

Denumire furnizor GAZE NATURALE

  Codul client  

 ENERGIE TERMICĂ

Codul titularului de contract   

Denumire furnizor

Da  Nu

Familia/persoana singură îndreptăţită locuieşte:
 singură

Regimul juridic al locuinţei
 Proprietate personală

Model locuinţă:

  În închiriere public/privat

construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic

Familia/persoana singură îndreptăţită se încălzeşte cu:

 Moştenire

Altele ............................................

TIP A
construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal, lemn, piatră, cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

TIP B

 Cumpărare

Tipul locuinţei

     CCaapp..  55  ÎÎnn  aacceesstt  CCaappiittooll  ssee  vvoorr  ccoommpplleettaa  ddaatteellee  pprriivviinndd  ttooaattee  vveenniittuurriillee  şşii  bbuunnuurriillee  ffaammiilliieeii//ppeerrssooaanneeii  ssiinngguurree  

îînnddrreeppttăăţţiittee  îînn  lluunnaa  __________________________________ 
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Cap. 6. Modalitatea de plata a ajutoarelor (cu exceptia ajutoarelor pentru incalzirea locuintei 
cu energie termica, gaze naturale si energie electrica)  

 Mandat postal 
 În cont bancar    Nume titular cont   ____________________________________ 

                                                   Număr cont bancar ___________________________________ 
                                                   Deschis la banca      ___________________________________ 
 

 
 
 
 

Cap. 7 Declar pe proprie raspundere ca datele si informatiile prezentate sunt complete şi 
corespund realitaţii şi se obligă să aducă la cunoştinţă autorităţilor, în scris, orice modificare a 
situaţiei mai sus prezentate care poate conduce la încetarea sau suspendarea drepturilor.  
Prin prezenta sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul şi pentru 
îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei. Am luat la cunostinta ca informatiile din prezenta 
cerere/ancheta sociala/actele atasate, vor fi prelucrate de DMSS/AJPIS/ANPIS cu respectarea 
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, si libera circulatie a acestor date.  
                   
 
Data _____________                  
Numele şi prenumele solicitantului_______________________________                  
Semnatura _________________ 
 
 
 
 

 
Se ataşeaza următoarele documente:  
1.................................................................................................................................................................................. 
2.................................................................................................................................................................................. 
3..................................................................................................................................................................................  
4.................................................................................................................................................................................. 
5................................................................................................................................................................................. 
6.................................................................................................................................................................................. 
7.................................................................................................................................................................................. 
8.................................................................................................................................................................................. 
9.................................................................................................................................................................................. 
10................................................................................................................................................................................ 
11................................................................................................................................................................................ 
12................................................................................................................................................................................ 
13................................................................................................................................................................................ 
14............................................................................................................................................................................... 
15................................................................................................................................................................................ 
16................................................................................................................................................................................ 
17................................................................................................................................................................................ 
18................................................................................................................................................................................ 
19................................................................................................................................................................................ 
20................................................................................................................................................................................ 
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ANGAJAMENT 

Cunoscând prevederile  
- Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,  
- Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  
- Legii nr. 70/2011 privind măsuri de protecţie socială în perioada sezonului rece  
Îmi i-au angajamentul ca în cazul în care intervin modificări cu privire la schimbarea domiciliului, 
componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de familia mea, a actelor de identitate, să 
comunic în scris modificările intervenite în termen de maxim 15 zile. Comunicarea va fi însoţită 
de copii ale actelor doveditoare privind modificările intervenite.  
Am luat la cunoştinţă faptul că: 
- sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie se recuperează de la titularul dreptului iar pentru 
aceasta semnez prezentul angajament de plată prin care sunt de acord ca recuperarea sumelor 
plătite necuvenit să fie recuperate.  
- constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă neîndeplinirea de către titularul dreptului 
acordat a obligaţiilor ce-i revin; 
- mă oblig ca pe toată perioada în care voi beneficia de unul din drepturile de asistenţă socială 
să comunic în termen de maxim 15 zile, dacă voi dobândi unul din bunurile din lista de mai jos. 

 
LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA 

ACORDĂRII UNOR DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Bunuri imobile 
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti. 

2 

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 
1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele 
colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare /construcţie/producţie 
agricolă.           

Bunuri mobile(*) 

1 

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu 
excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora 
sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu 
accesibile. 

2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani. 

3 
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, 
microbuze. 

4 
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul 
persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării” 

5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată. 
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale. 

7 
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, 
mecanic sau electric. 
  

 (*)Aflate în stare de funcţionare. 
Depozite bancare 
1         Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei. 
Terenuri /animale şi/sau păsări 

1         
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăeşte suma 
de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie. 

 

NOTĂ:  
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai sus conduce la excluderea acordării drepturilor 
de asistenţă socială.             

     
 

DATA:         SEMNĂTURA: 
        ________                            ____________ 
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